Mälardalstrafik inbjuder härmed till samråd inför upphandling (SIU) för upphandling av
regionaltågstrafik i Mälardalen. En dagordning kommer att skickas ut till dem som anmäler sitt
deltagande.
Datum

2019-06-13

Tid

8:30-12:00

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Anmälan

upphandling@malardalstrafik.se

Sista datum för anmälan

2019-06-10

Övrigt

Antal deltagare per företag är begränsat till två personer.

1 Information om upphandlande enhet
Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs av Region Stockholm, Region Sörmland/SKTM, Region Uppsala, Region
Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Bolagets uppgift är att företräda ägarna i
frågor som rör drift och utveckling av den regionala kollektivtrafiken och då särskilt trafiken på
järnvägsnätet i Mälarregionen och därtill angränsande län.
Mälardalstrafik har idag flera trafikavtal om tågtrafik med SJ AB. Avtalen är koncessioner och trafiken
marknadsförs under SJ:s varumärke SJ Regional. Mälardalstrafik säljer också pendlarbiljetterna Movingo,
vilka gäller för resor med SJ, Trosabussen och med lokaltrafiken i Mälardalen.
Mer information finns på www.malardalstrafik.se .

2 Mälartåg
2.1 Etapp 1
Mälardalstrafik har idag ett trafikavtal med SJ, övergångsavtalet, som innebär att SJ mot en
trafikersättning utför trafik på fyra linjer. Till dessa linjer införskaffar regionerna genom AB Transitio nya
Mälartåg-fordon (littera ER1) och Eskilstuna kommun har uppfört en underhållsdepå i Eskilstuna.
Mälartåg-fordonen och depån kommer initialt nyttjas av SJ inom ramen för övergångsavtalet. Från
hösten 2019 kommer de nya fordonen successivt tas i bruk och trafiken på dessa linjer profileras om till
Mälardalstrafiks varumärke Mälartåg. På övriga linjer, där SJ utför trafiken som egentrafik, kommer
trafiken fortsatt bedrivas under SJ:s varumärke.

2.2 Upphandling av kommande trafikavtal – Etapp 2
Mälardalstrafik väntas inom kort av sina ägare få i uppdrag att upphandla och ingå avtal om allmän
trafik för trafik med Mälartåg för perioden efter nuvarande trafikavtal. Trafiken i det nya trafikavtalet är
planerad att starta från tidtabellsskiftet i december 2021.
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3 Syfte
Syftet med denna SIU är att ge en bakgrund till upphandlingen samt informera om vissa principella
vägval i upphandlingen och ge trafikföretagen möjlighet att lämna synpunkter.
Samråden kommer att hållas som ett gemensamt möte för samtliga intresserade trafikföretag, med
möjlighet att ställa frågor. I steg två kommer trafikföretagen att ges möjlighet att inkomma med
enskilda svar skriftligt till Mälardalstrafik. Samråd med efterföljande korrespondens kommer att hållas
på svenska.
Välkommen!

Ulla Markström
Projektledare Upphandling Mälartåg
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